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Základné informácie o spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. 
 
 
 
Názov spoločnosti:  BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. 
Sídlo:     Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves 
Dátum začatia činnosti: 14. október 1992 
Zakladateľ:   mesto Spišská Nová Ves 
 

 
 
Poslaním spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o v regióne je zabezpečenie trvalo 

udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja regiónu stredného Spiša prostredníctvom podpory 
malého a stredného podnikania a spracovania a realizácie strategických zámerov a projektov, 
ktoré smerujú k ekonomickému oživeniu regiónu. 

Spoločnosť poskytuje svoje služby predovšetkým pre podnikateľské subjekty z regiónu 
stredného Spiša.  
 
Medzi cieľové skupiny klientov patria: 
- začínajúci podnikatelia, 
- existujúci podnikatelia, 
 

 
Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. je: 
- členom EBN, medzinárodnej organizácie podnikateľských inovačných centier v Európe so 

sídlom v Bruseli a to od roku 1999, 
- súčasťou siete poradenských centier Národnej agentúry pre rozvoj malých a stredných 

podnikateľov so sídlom v Bratislave, 
- členom Národnej asociácie pre rozvoj podnikania na Slovensku, 
- rozhodujúcim členom združenia Podnikateľský inkubátor Spišská Nová Ves. 

 
Hlavnou činnosťou spoločnosti je aj lokálne televízne vysielanie a vysielanie videotextu. 
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Organizačná štruktúra a personálne obsadenie spoločnosti  
v roku 2014 

 
 
Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. mala od 01. 01. 2013 zmenenú organizačnú štruktúru, 
ktorá bola schválená valným zhromaždením spoločnosti dňa 20. 12. 2012. 
Najvyšším orgánom spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o je Valné zhromaždenie, ktoré 
tvorí jediný spoločník – Mesto Spišská Nová Ves. Dohľad nad spoločnosťou má trojčlenná 
Dozorná rada.  

 
 

SCHÉMA ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY k 31. 12. 2014 
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Činnosť spoločnosti 
 
 
Poradenstvo a vzdelávanie  
 
V súlade so svojim poslaním spoločnosť BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. v minulosti poskytovala 
komplexné služby pre cieľové skupiny klientov, a to poradenstvo a konzultácie v oblasti začatia 
podnikania, v oblasti práva, účtovníctva, financií, marketingu, manažmentu, daní, systémov 
riadenia kvality, a pod. Tiež pomáhala pri spracovaní podnikateľských plánov a sprostredkovaní 
finančných zdrojov na ich realizáciu. 
Spoločnosť poskytovala aj vzdelávacie aktivity v rámci štátneho programu podpory podnikania. 
Keďže v tomto roku neboli poskytované finančné prostriedky zo zdrojov štátneho rozpočtu,  
tieto aktivity už neboli realizované. 
 
Projekty  
 
Spoločnosť sa aktivizovala pri príprave, spracovaní a realizácii projektov regionálneho rozvoja, 
zameraných predovšetkým na oblasť malého a stredného podnikania v spolupráci tak 
s regionálnymi ako aj zahraničnými partnermi.  
Od roku 2011 spoločnosť bola zapojená do medzinárodného projektu z podporného programu 
celoživotného vzdelávania GRUNDVIG s názvom « Solidarity Creation In Europe ». V projekte 
bolo zapojených 7 partnerov zo 6 krajín Európskej únie – Španielsko, Francúzsko, Belgicko, 
Česko, Slovensko a Taliansko. Cieľom projektu bola výmena skúseností partnerov pri podpore 
sociálneho podnikania, pri fungovaní sociálnych podnikov a propagácia výsledkov pred čo 
najširšou verejnosťou. V júli 2013 bol tento medzinárodný projekt spracovaním a odovzdaním 
záverečnej správy ukončený a zúčtovaný  až v roku 2014. 
 
Mikropôži čkový program  

 
 Pôvodný mikropôžičkový program bol zameraný na rozvoj malého podnikania, zvýšenie 
miery prežitia malých a začínajúcich podnikateľov, na udržanie zamestnanosti a tvorbu nových 
pracovných miest v regiónoch Slovenska, a to prostredníctvom riešenia problému prístupu 
malých a začínajúcich podnikateľov ku kapitálu. 
 

Na stretnutí konanom dňa 25. 10. 2012 predstavitelia  NARMSP Bratislava predložili 
riaditeľom centier realizujúcich pôvodný mikropôžičkový program plán ukončenia pôvodného 
mikropôžičkového programu s postúpením pohľadávok. V súlade s týmto plánom spoločnosť 
v decembri 2012 fyzicky odovzdala  dokumentáciu pôvodného mikropôžičkového programu 
NARMSP Bratislava. Dňa 18. 12. 2012 obe strany podpísali Zmluvu o postúpení pohľadávok so 
stavom k 30. 09. 2012. V nasledujúcom období do 31. 01. 2013 boli v zmysle Zmluvy 
o postúpení pohľadávok prevádzané na národnú agentúru prichádzajúce platby istiny a úrokov 
pôvodného mikropôžičkového programu a dňa 01. 02. 2013 boli všetky bankové účty zrušené 
a týmto krokom BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. ukončila realizáciu pôvodného mikropôžičkového 
programu. 
Na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o postúpení pohľadávok  uzatvoreným medzi NARMSP 
a spoločnosťou BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. bola v priebehu roka 2013 postupne vrátená 
omylom započítaná časť trov súdnych, rozhodcovských, exekučných a obdobných konaní 
vzniknutých v súvislosti s Pôvodným Mikropôžičkovým programom vo výške 4 758,76 €. 
V prípade úspešného vymoženia celej istiny a príslušenstva jednotlivých pohľadávok, na 
vymáhanie ktorých boli účelne vynaložené trovy súdnych, rozhodcovských, exekučných 
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a obdobných konaní bolo dohodnuté, že NARMSP uhradí tieto na účet spoločnosti BIC Spišská 
Nová Ves, s.r.o.  
 
Priemyselný park  
 

Mesto Spišská Nová Ves je vlastníkom nehnuteľného majetku tvoriaceho časť 
Priemyselného parku v Spišskej Novej Vsi.  

Nakoľko správa a prevádzka nehnuteľností v priemyselnom parku prešla od 01. 01. 2013 
pod Mesto Spišská Nová Ves, v priebehu 1. štvrťroka 2013 boli ukončené zmluvné vzťahy 
s dodávateľmi služieb zabezpečujúcich prevádzku areálu priemyselného parku. 
 
TV Reduta  
 
 Televízia Reduta je lokálna, mestská televízia, ktorá vysiela už od roku 1994. Aktivity 
televízie sú teda zamerané na lokálnom princípe. Jej hlavným poslaním je zadokumentovať a 
odvysielať zaujímavé, aktuálne informácie o dianí v meste a blízkom okolí z oblasti 
spoločenského života, športu, kultúry. Zároveň slúži občanovi ako informačný kanál s 
komplexnými službami elektronického média. 
  Televízia Reduta má v tomto čase pridelenú licenciu na digitálne vysielanie T/60 bez 
časového obmedzenia. Vysiela na digitálnej  frekvencii K 32 miestneho multiplexu. Vysiela z 
vlastného vysielača a prostredníctvom káblových rozvodov.  
 Od 1. januára 2007  môžu diváci sledovať a aj jednotlivé spravodajské príspevky i 
prostredníctvom internetovej stránky www.snv.sk. Program je šírený i live stream na 
www.respublica.sk 
 O  sledovanosť a úspešnosť sa musí televízia usilovať na mediálnom trhu  ako každé iné 
médium. Musí predovšetkým produkovať zaujímavý a aktuálny program, ktorý bude divákmi 
sledovaný.  Takýto program má za cieľ a snahu televízia produkovať od svojho začiatku.  
 Sledovanosť vzhľadom na programové štruktúry regionálnych staníc je veľmi zaujímavá 
a dosahuje približne 50% - 60%, zároveň o vysokom záujme divákov o vysielanie televízie 
Reduta svedčí aj denná návštevnosť webovej stránky  www.snv.sk.  Televízia Reduta v zmysle 
svojho poslania  lokálne televíznej stanice, ktorá plní aj svoju verejnoprávnu funkciu na 
komunálnej úrovni . V priebehu  roka 2014 monitorovala v svojich aktualitách kultúrno 
spoločenský život v meste a okolí, prinášala na obrazovky divákom spravodajstvo zo športu a 
kultúry. Okrem vysielania terestriálneho má televízia funkčnú internetovú stránku a facebook, 
kde si všetky vekové kategórie divákov môžu pozrieť reportáže z archívu, ale i online vysielanie. 
 V rámci roka 2014 sme odvysielali 249 premiér Aktualít a 45 premiér Minút týždňa. Tieto údaje 
slúžia samozrejme ako podklad pri komunikácii či už  s klientmi, ale hlavne v  oblasti  vývoja 
programovej štruktúry.  
 Televízia Reduta vyrába  5 x 20 minút Aktualít premiérovo v týždni.  Taktiež dodáva 24 
hodín kompletný infokanál – videotext. 
 Na výrobe programu sa podieľa 8 stálych pracovníkov a aj 8 externých pracovníkov. 
Počet stálych pracovníkov sa nezmenil od roku 2001. V rámci dohodnutých podmienok sa 
dodáva ucelený program 50 týždňov v roku s  reláciami Aktualít. Pravidelne sa po každom 
Mestskom zastupiteľstve vyrábajú reportáže alebo špeciálne relácie „Na aktuálnu tému“. 
 Okrem spravodajstva - Aktualít  sa vysielajú formáty: Magazín Košického 
samosprávneho kraja v dvojtýždňovej frekvencii, ktorý sa vyrába v réžii KSK. Pre spestrenie 
programovej štruktúry je vysielanie Aktualít doplnené o prebraté formáty zo siete LOTOS-u 
spolku lokálnych televíznych staníc Slovenska.  Vysielanie celého archívu televízie Reduta je 
možné sledovať na web stránke televízie.  
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Najdôležitejším partnerom a objednávateľom programu je Mesto Spišská Nová Ves. S Mestom 
Spišská Nová Ves má BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. – stredisko televízia Reduta uzavretú 
Zmluvu o dodávke programu. 
 Prevádzka každého elektronického média je finančne náročná o to viac televízie. Pri 
súčasnej frekvencii vysielania, televízia Reduta vyvíja svoje aktivity i v komerčnej oblasti, aby 
dofinancovala prevádzku a mohla takto udržať vysielací štandard terajšej programovej štruktúry. 
Svoje možnosti využíva v predaji reklamného času, čo jej umožňuje zákon č. 308/2000 Z.z. o 
vysielaní a retransmisii. 
 Veľký dôraz sa kladie na technickú úroveň vysielania, ktorá umožňuje väčšiu kreativitu a 
pružnosť pri výrobe a zároveň nové technológie znižujú prevádzkové náklady.       
 Najzávažnejšou zmenou v oblasti vysielania v roku 2012 bol prechod na digitálne 
vysielanie a zmena dizajnvizuálu vysielania.  
 
PRIORITY TELEVÍZIE REDUTA PRE NAJBLIŽŠIE OBDOBIE - ROK 2015: 
− doplnenie technológií a softvéru pre digitálne spracovanie vo formátoch MP2, ev. MP4,  
− udržanie si klientov na regionálnej i celoslovenskej úrovni, 
− zlepšenie komunikácie s divákom a to prostredníctvom sociálnych sietí a internetu, 
− zvýšenie technickej a obsahovej kvality videotextu, 
− doplnenie, spestrenie vysielania o prebraté formáty, 
− profesionalizácia, zvyšovanie odbornej úrovne personálu televízie. 
 

Televízia Reduta má za sebou 20 rokov činnosti a vysielania, za tento čas odvysielala 
približne 19 800 reportáží, mnoho publicistických celkov a dokumentov. Kvalitnou prácou 
celého tímu redaktorov, kameramanov a technikov si vytvorila dominantné postavenie medzi 
regionálnymi televíziami na Slovensku. Je členom LOTOS-u spolku lokálnych televíznych 
staníc Slovenska. Pravidelne sa zúčastňuje na súťažných prehliadkach televíznej spravodajskej 
tvorby regionálnych televízií združenými v LOTOS-e televízia. 
 
 

 
 

Výsledok hospodárenia spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. 
 

  rok 2014 

Výnosy celkom 175 104,31 

Náklady celkom 173 398,74 

Hospodársky výsledok     1 705,57 

 
 
 
Spišská Nová Ves, 27. 04. 2015 
 
 
 
 
 Marcel Blahut 
 konateľ  


